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Sfaturi oficîose binevoitore.
Sunt interesante contemplările 

de Pasci, ce le fac foile maghiare 
din Budapesta. Intre tdte se distinge 
de astădată Budapesti Hirlap" priu 
modul cum caracterisăză situațiunea 
de față.

Sunt un șir de sfaturi binevoi- 
tdre, ce le adreseză oposițiunei ob
strucționiste numitul organ guverna
mental, care representă politica na
țională a ministrului-președinte Szell 
și a contelui Apponyi, care politică, 
în ce privesce armata comună, tinde 
a realisa aspirațiunile naționale tot 
numai pe cărarea concesiunilor câș
tigate cu încetul, în mod liniștit, fără 
de a alarma totă țâra și lumea cu 
gravaminele militare maghiare.

Guvernul luiColoman Szell, fiice 
„Bud. Hirl.“, nu a fost si nu e nici
decum strein de aspirațiunile, ce vor 
se le realiseze obstrucționiștii din 
stânga estremă de-a ruptul capului. 
Le-odată cu presentarea proiectelor 
militare, guvernul a făcut anumite 
„concesiuni", pășind pe terenul aspi
rațiunilor maghiare relativ la armata 
comună. Asemeni concesiuni, fîresce, 
a putut face numai cu consimță
mântul corânei, ceea-ce păn’ acum 
nu s’a întâmplat nicî-odată.

Dâr ce a urmat* apoi ? — în
trebă „Bud, Hirlap" și răspunde: 
„A urmat că concesiunile puse în 
perspectivă Ungariei au întâmpinat 
în Austria cea mai mare oposițiune. 
Acăsta aparițiune aruncă lumină asu
pra naturei adevărate a multor ces- 
tiunl delicate: asupra relațiunei Un
gariei față cu conglomeratul aus
triac și asupra propriei posițiunl a 
regelui ungar în monarchia dua
listă".

împotrivirea popârelor Austriei, 
— spune mai departe foia guvernu
lui - însemnă, că purtătorul coro
nei ungare se află într’o ast-fel de 
situație, încât ceea-ce ne va da nouă 

în cești unea armatei, va trebui să 
storcă cu forța în Austria. „Acesta 
e adevărata stare a lucrului, ce es- 
primă balanța puterilor. Austria, cu 
care trăim în comuniune, nu pâte 
deveni stat național și de aceea po- 
pbrele ei se opun orl-cărei forma
țiuni unitare. Ele protestâză contra 
aspirațiunilor nostre militare; față 
cu acesta putere stă dreptul nostru 
lega! neîndoios, întinderea indepen
denței nostre naționale și asupra ar
matei. Dreptul nostru e însă forte 
greu de realisat, fiind-că legătura 
nostră este așa cum e, și fiind-că 
regele nostru față cu poporele Aus
triei se află în situațiunea, în care 
se află și legea naturală a atracțiu- 
nei puterilor stă în calea validitării 
dreptului nostru legal".

Organul semi-oficios arată apoi 
că un guvern patriotic pote totuși 
să validiteze încetul cu încetul as
pirațiunile militare maghiare. Oca- 
siunea și puterea firescă (cea eco
nomică și politică) va decide. „Vom 
câștiga pe încetul condițiunile inde
pendenței economice, acum și prin 
realisarea regulării etalonului de aur 
(a valutei). Important este acum 
numai să nu perdem totul, jucând 
va-banque și punând pe-o carte munca 
națiunei de trei-fiecl și cinci de ani 
pentru nisce postulate, cari fac parte 
din întreg și se vor realisa necondi
ționat, dâcă nu afil, mâne..."

Dâr decă nu s’ar întâmpla toc
mai așa, cum crede și sperâză or
ganul lui Szell-Apponyi ? Tovărășia 
Kossuth-Barabaș-Hoilo are și ea pă
rerile ei și, de sigur, într’un punct 
aceste nu se unesc nicl-decum cu 
ale foiei amintite, în ce privesce 
adecă cestiunea „desvoltării natu
rale" a lucrurilor.

? Pâte că nu fără cuvânt com
pania așa fiișilor independiștl văd și 
și simt, că acâsta desvoltare nu ga- 
ranteză încă nici decum realisarea 

aspirațiunilor cutezate maghiare de 
„stat național unitar".

Pâte că obstrucționiștii din stân
ga estremă văd și simt că, după avân
tul grozav, ce și-l’au luat, trebuind 
acum să înghită gălușca fierbinte a 
împotrivirei austriace, kossuthismul 
lor și-ar perde și însemnătatea mult 
redusă, ce-o mai avea pănă acuma 
ca oposițiune „estremă" în serviciile 
politicei de „concesiuni" a guverne
lor unguresc!.

Așa-dâr putem fi curioși a aufii 
și răspunsul celor din stânga es
tremă, mai ales după-ce guvernul, 
cum se asigură, e decis a nu ceda 
pretensiunilor Lor în cestiunea in
demnității.

„Gott erhalte". La serbătărea învierii 
se obicinuia pănă acuma se se trimită la 
bisericele catolice câte o companie de 
onâre cu musica militară, care cânta cu 
acâsta ocasiune imnul împărătesc. — Anul 
acesta însă în tâtă țâra s’a interdis musi- 
celor militare de a participa la serbătărea 
învierii, ca să li-se ia apa de la moră gă
lăgioșilor koșuthiștî, cari plănuiau demon
strații. Așa s’a întâmplat și în Brașov. In 
schimbul acesteia însă, a doua (fi de 
Pasc! la orele 7 diminâța toți soldații 
romano-catolici au fost conduși la bi
serica din str. Vămii și aici au ascultat 
liturghia, la care a cântat musica militară. 
La sfârșitul liturghiei fanfarele musicei 
militare au intonat un „Gott erhalte'1, de 
era să ridice biserica în slavă. Tot pu
blicul l’a ascultat în piciore.

Lovitura do stat din. Serbia. Un 
ucaz al regelui Serbiei Alexandru revdcă 
pe toți înalții magistrați ai Serbiei. Mai 
mulți ofițeri superiori, între cari un colo
nel și un locotent-colonel, au fost desti
tuiri din causă că n’au dat ordin trupe
lor de a trage contra mulțimei, care a dat 
foc portretelor regelui și reginei. Pe când 
mulțimea făcea tumult înaintea băncei 
naționale, regele a ordonat gardei sale 
de corp să o respingă. Tote diarele radi

cale au fost suspendate. Șefii radicali ți
nând o întrunire, au hotărît unirea cu li
beralii.

România și cestiunea macedoneană.
Diarul „Neues Pester Journal11, apre- 

ciâză la loc de frunte mesagiul român. 
Estragem din numitul diar următârele :

Dâcă mesagiul român nu atinge de 
loc cestiunile esterne, în deosebi cestiunea 
macedonână, acâsta e mai vârtos fiind-că 
în fața unor eventuale complicațiuni, Ro
mânii privesc cu o liniște neclintită și, 
cu tâte semnele, ce se ivesc în munții 
Balcani, ei nu vor să se abată de la con
solidarea lor internă. Ar fi greșit, într’a- 
ceea dâcă acâstă liniște s’ar califica drept 
indiferentism, ori neinteresare. Pentru-că 
Românii în tocmai ca și Bulgarii, Sârbii 
și Grecii, iau parte la sârtea acelor pro
vincii turcesc!, în cari, de secol!, crucea 
și semiluna se luptă într’ascuns și pe față 
pentru dominație, în cari anume după li
berarea celorlalte țări europene din Bal
cani de jugul turcesc, dorul după asemeni 
independențe este înădușit din an în an 
prin hecatombe de martiri. De pe timpul 
de când istoria lumei ne povestesce de 
Alexandru-cel-mare, pănă la epoca lui 
Skanderbeg și (fin (filele acestui erou al 
munților, pănă în clipele de astădi, în ți
nutul acesta n’a fost un singur deceniu 
de liniște netulburată, au fost tot-deuna 
numai învingători și învinși, cuceritori și 
subjugați, tirani și sclavi — nici-odată 
însă o legătură de egal îndreptățiți, cari 
se tolerâză că frații, unii pe alții.

întocmai ca poporele, cari de se
cole au adăpat cu sângele eroilor lor 
acest pământ nesăturat, tot atât de mul
tiple sunt și dorințele, cari se lâgă astățli 
de liberarea și a acestui rest din Turcia 
europână. Sârbii viseză de Sârbie mare, 
Bulgarii de o Bulgarie mare; Muntenegri- 
nii nu vrâu să rămână cu mâna gâlă de 
la împărțire ; Greoii au la sud indiscutabile 
drepturi, cari trebue luate în considerare ; 
Albanesii în fantasia lor și-au desemnat 
deja granițele unui imperiu albanes pro
priu, și în cele din urmă, sunt și pfeten-
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Sătulețul.
1

(Din franțuzesc©.)

Unde este acest sătuleț? In ce colț 
ascuns al lumei îi sunt casele albe? Sunt 
ele într’un basin, strînse împrejurul bise- 
ricei ca oile pe lângă cioban, ori împrej- 
muesc șosâua ca plopii, ori se urcă ca 
nisce capre, pe dâluri, unde acoperișele 
lor de țigle roșii ies din frundișul verde?

Și cum se chiemă sătulețul? Este 
numele lui blând și mâle, plăcut urechilor, 
și ieșind ușor de pe buzele franțuzesc!, 
ori este un nume german cu multe con
sonante, care sâmănă la pronunțare cu 
croncănitul corbilor? Și de ce este împrej
muit sătulețul? De câmpii acoperite de 
semănături ori de vii? Er locuitorii lui 
ce vor fi făcend ei sub arșița sdrelui? 
Se vor fi oprind ei ore la colțurile cărărilor 
întortochiate, ca aruncând încă o privire 
asupra secerișului bogat, să mulțămâscă 
ceriului pentru anul îmbelșugat?

*

Eu mi-1 închipuesc pe o colină, as
cuns pe jumătate între pomi. O potecă 
îngustă se cobâră în vale și nisce ștren
gari de copii mână vitele pe câstă în jos. 
De pe câmpie călătorul se uită cu priviri 
invidiose și crede, că în acest cuib dră
gălaș locuesce fericirea.

Nu, sătulețul nu-i pe del, el este în 
vale, pe malul unui părău, și este așa de 
mic, în cât îl acoper plopii, âr după ră- 
chițile de pe lângă rîu casele se ascund 
ca nisce fete, ce se scaldă. Femeile și 
fetele, cari spală în părău, cântă, dâr 
cântecile lor sâmănă a ciripit de pasări, 
și nimic alta nu tradâză esisțența satului, 
nici măcar fumul, ce ar eși din vr’un ur- 
loiu. Sătulețul dârme într’un culcuș yerde.

Nimeni din noi nu-1 cunosce. Orașul 
cel mai apropiat abia are idee, că există, 
și este așa de mic, în cât în nici o geo
grafie nu se află notat. Nimic nu e legat 
de numele lui nici lucru de laudă, nici 
de rușine. Există modest și ascuns. Atâta 
și nimic mai mult.

Și este atât de fericit și de pacinic 
acest sătuleț. Țăranii sunt atât de sîrgui- 
tori, copiii se jocă în dumbravă, femeile 

șed pe prag și torc. Ceriul încă surîde de 
asupra lui. E departe de larma și murdă
ria orașelor celor mari âr pentru fericirea 
lui ajunge și numai o rază de sore.

Și mâne pâte va sci tâtă lumea, că 
există acest sat.

O vai! Apa curată a părîuașului va 
fi roșie, perdeua verde a arborilor va fi 
sfâșiată de obuze ‘și șrapnele, colibele 
pustiite vor povesti despre desperarea 
mută a familiilor — dâr satul va deveni 
renumit.

Nu mai cântă nimeni, copiii nu se 
mai jocă în țirfă, secerișuri bogate nu 
mai sunt, a trecut fericirea. Un nume nou 
se ivesce în istorie, o nouă pagină sânge- 
rdsă, care vorbesce de triumf sâu înfrân
gere, un nou colț de pământ îngrășat de 
sângele copiilor noștri.

Astădi sătulețul dorme zimbind și 
nu scie, că va da numele unui masacru 
oribil. Mâne vor curge pe aici păraie de 
sânge și horcăitul muribundilor se va 
audi în tâtă Europa. Și va rămâne pe pă
mânt o pată de sânge neștersă. Și vor 
veni omeni galbeni ca cera se vadă pe 

cei morți și mii de blesteme se vor audi 
de pe buzele lor/J

Er noi, dâcă e un Austerlitz ori Ma
genta, vom au(fi în inimile nâstre sune
tele fanfarelor, âr dâcă e Waterloo, atunci 
numele acesta sună trist și sombru în 
în amintirea nostră, ca sunetul tobei înfă
șurat în postav negru când se înmormân- 
tâză o națiune.

Ah, și cum va jeli sătulețul liniștea 
de mai nainte. Nimeni nu-1 scia unde e, 
numai rendunelele, cari veniau în fie-care 
primăvară, dâr nu-1 spuneau nimărui, âr 
acum e murdărit, acoperit de rușine, rîn- 
dunelele pacinice au plecat, ceriul este 
acoperit de cete de corbi, cari croncănesc 
teribil, aburii ce se ridică de pe câmpia 
acoperită cu cadavre infeotâză aerul. Așa 
va trăi mai dăparte în amintire sute și 
mii de ani, îngrozitor și înfiorător, ca un 
loc de spaimă, unde s’au măcelărit două 
națiuni. Cuibușorul drăgălaș și vesel se 
va preface în cimiteriu, nu va fi de cât 
un singur mormânt, pe care mamele ne- 
mângăiate vOr depune cununi.

*
Franța are mii și mii de fii îngropați 
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siuni române, cari nu dateză de astădi 
său de ieri. Chiar Românii sunt aceia, cari 
de la independența lor ca stat, necontenit 
și-au îndreptat privirile asupra marelui 
număr al conaționalilor lor din Macedo
nia și au desvoltat o activitate plină de I 
jertfe, ca în cestiuni de biserică și șcdlă 
să rivaliseze cu Bulgarii și Grecii. In per
sona bătrânului Apostol Mărgărit și a fiu
lui seu Tache, șî-a găsit agitația română, 
seu mai corect cuțo-valahă, doi conducă
tori, cari au săvîrșit adevărate minuni și 
au deșteptat un ram aprdpe uitat al trun
chiului românesc spre o ■ desvoltare sur- 
prindătore de putere neînchipuită. In pu
țini ani elementul românesc din Macedonia 
a devenit un factor, de care celelalte po- 
pore creștine din Balcani trebue să țină 
cont.

Numitele popdre au și ținut cont 
de acestă împrejurare. Diferențele între 
Bulgari și Români s’au complanat, cele 
dintre Greci și Români de asemenea. 
Cum că România nu se gândesce a 
schimba situația din Balcani, o dovedesce 
recentul mesagiu, cu care s’a închis sesiu
nea parlamentară.

Politica de colonisare în Bănat.
Seim, că într’una din ședințele dietei 

ungare, deputatul cercului Iosaș, d-1 Dr. 
Sombati a interpelat guvernul în cestiunea 
roiseriei și fometei din cercul seu. A fost vorba 
cu ocasia acesta și despre restricțiile 
pășunatului în urma nonei legi apădurăritu- 
lui. Ministrul de agricultură Daranyi a 
declarat, că în pădurile unde foștii urba- 
rialiștî au drept de pășunat, acest drept 
se pdte restringe numai întru cât o re
clamă acesta considerații de fecunditate 
a pământului.

„Drapelul14 din Lugoș ocupându-se 
în nr. său de la 11 Aprilie cu cestiunea 
acesta relevă faptul, că în comitatul Ti
mișului se urmeză de cătră guvern o 
strașnică politică de colonisare, deși nu 
este loc de colonisare. Ca se pdtă însă 
colonisa, guvernul folosesce spre acest 
scop locurile erariale, cari de veacuri 
le-a folosit poporul ca loc de pășune și 
la cari ca popor băștinași, trebue să aibă 
drept de întâietate.

După ce constată acesta, numita fdie 
spune, că în Valea Begheiului și Timișu
lui populația piere vădend cu ochii și 
ajunge la disperare. Drept dovadă se 
referă la următorul fapt:' Deunădi s’a 
dus dintr’un sat o deputăție la comisarul 
regesc de colonisare, rugându-1 se le lase 
lor pământul ce l’au folosit de sute de 
ani, căci sunt gata a plăti locul încincit 
și îndecit. Comisarul însă le-a răspuns, că 
numai Unguri pot se capete acel loc. Ță
ranii desperați au declarat, că sunt gata 
a se face „Unguri și papistași*, numai se 
nu li se iee locul de pășune. Mai mult, 
în desperarea lor, acei bieți Români s’au 
dus la șeful clubului municipal din Lugoș 

în pământ străin. In tdte cele 4 colțuri 
ale Europei am pute înghenunchia și a 
ne ruga ca la morminte. Cemeteriile nos- 
tre nu se chiaraă numai Făre-Lachaise, 
Montmartre, Montparnasse, ele portă nu
mele tuturor învingerilor și înfrângerilor 
ndstre.

Nu cred se esiste un colț de pă
mânt în lume, unde să nu dormă somnul 
de veci vr’un fiu al Franței răpus de 
mână dușmană, din China pănă în Me
xico, de la câmpiile acoperite de zăpadă 
ale Rusiei pănă la deșertările Egiptului.

Tdte sunt nisce ceraeterii tăcute, 
părăsite, asupra cărora apasă greu pacea 
nesfîrșită a singurătății. Și mai tdte ne
cropolele acestea sunt situate la marginea 
vr’unui cătun, ale cărui ziduri ruinate pănă 
în diua de astădi povestesc despre groză
veniile răsboiului. Waterloo nu era de 
cât o curte țărănescă, Magenta n’are nici 
50 de case.

Un vânt de ciumă a suflat peste 
aceste mici localități și le-a otrăvit pentru 
tdte timpurile, și de numele lor, care mai 

rugându-1, se le facă rugarea, că ei se 
fac Unguri, numai se capete păment.

Etă — dice „Drapelul* — aceste 
sunt faptele ministrului, care cu emfasă 
se laudă în dietă, că dreptul de pășune 
îl va restringe numai acolo, unde consi- 
derante de fecunditate ale pământului re
clamă restringerea.

Lupta.
De când dieta a întrat în vacanța 

de Pasci, lupta în jurul proiectelor mi
litare se pdrtă numai în ooldnele dia- 
relor.

Diarele guvernamentale au deschis 
de-odată un foc violent în contra oposi- 
ției, învinuindu-o de creatdrea stărilor în
curcate actuale și punându-i în cârcă tdte 
păcatele de cari s’a făcut vinovată și 
pănă acum. „Budapesti Napld* dice d. e., 
că starea actuală este o călcare pe față 
a constituției, er ceea-ce adi este ex-lex, 
mâne va deveni lovitură de stat generală, 
revoluție făcută de sus.

La învinuirile de felul acesta, pressa 
oposițională estremă răspunde cu aceeași 
violență în ton și limbagiu, accentuând, 
că guvernul nu merită nici o cruțare din 
partea oposiției.

Organul fracțiunei kossuthiste a par
tidului independist înregistrdză cu bucu
rie ceea-ce a scris fostul conducător in
dependist Ludovic Mocsary în „Magyar 
Szd". Mocsary dice, că singur guvernul 
pdte fi făcut responsabil, decă va urma 
starea de ex-lex, partidul independist nu 
trebue se se clatine și se nu între în pac- 
tărî cu guvernul. „Tirănia de partid, ce 
ține de trei-deci de ani,—dice Mocsary—. 
sprijinită de absolutismul vienes, a creat 
în țera acesta o situație, încât adi are 
îndreptățire legea supremă a salvării re- 
pub)icei“. Drept aceea ca corectiv în con
tra tirăniei de partid, Mocsary recomandă 
obstrucțiunea.

Ceea-ce îi face și mai nervoși pe 
kossuthiști e faima, că guvernul ar fi dat 
ordine confidențiale,tuturor membrilor par
tidului, în care îi someză, ca după Pasci 
se se presente cu toții în Budapesta, se 
rămână aici și să asiste la desbaterea asp- 
pra indemnității. Vacanța de Pasci se 
sfîrșesce la 15 Aprilie și dieta se va re
deschide la 16 Aprilie.

Foile kossuthiste răspund, că ddcă 
guvernul vre lupta, atunci n’are decât s’o 
facă, căci oposiția nu se teme și nu va 
desarma pănă când guvernul nu va re
trage proiectele militare.

*

La locul acesta mai înregistrăm, că 
în Viena a apărut dilele trecute o broșură 
scrisă de-un „alter Oesterreicher* (un 
vechiu Austriac). Autorul, care declară, 
că stă pe basa principiilor lui Taaffe, face 
o aspră critică Maghiarilor, pentru-că nu 
voteză proieotele militare. Vorbesce des-

nainte avea un sunet inocent și inofensiv 
astădi este lipit un miros de pulbere și 
sânge, de care omenimea vecinie se Va 
îngrozi........................................................   , 

Privesc adâncit la o hartă a răsbo- 
iului. De-alungul Rinului urmez linia mun
ților și șesurile căutând sătulețul, unde 
pdte fi, la drepta ori la stânga rîului ?

După aceea închiseiu ochii și mă 
forțam a mi-1 revoca în minte, vedeam 
verdișul arborilor, care ascundea casele, 
ca o perdea; în prdjrna lui livada frumosă 
peste care sbdră rendunelele, ascultam 
cântecul femeilor și ciripitul pasărilor.

Și răsboiul va prostitui acest păment 
virgin și rușinea ce l’a ajuns, va fi vestită 
în tdtă lumea.

Unde este acest sătuleț?...
Este în Alsația și se numesce 

Woerth.*)

*) W o er th. La 6 August 1870 Mac-Mahon 
a fost sdrobit aici de cătră. armata germană de sub 
comanda prințului regal al Prusiei.

pre înfumurarea maghiară, despre bărbații 
de stat maghiari, cărora nu li-se pdte an
ticipa încredere și despre „betyarismul 
politic* al kossuthiștilor; atacă pe Banffy 
și pe Szell, care pacteză cu kossuthiștii.

Broșura spune apoi, că „monarchia 
unitară* („Gesammtmonarchie*) se află în 
ajunul unei mari crise, și sfîrșesce dicând, 
că Szell trebue să cadă.

Chestiuni agrare.
(Urmarea a 4-a.)

In Prusia valorea tuturor angaralelor 
și ponturilor iobăgesci desființate și răs
cumpărate, o pune Meitzen la 5 milidne 
de taleri pe an, care capitalisată cu 25, ar 
face 125 milidne de taleri. In realitate 
însă junkerii prusian! au primit o despă
gubire efectivă de 214 milidne de talerii 
prin urmare țăranii prusian! au fost frus
trați cu 90 milidne de taleri și ei au tre
buit să se esecute și să plătescă 1

Interesante sunt esperiențele ce au 
făcut și Germanii cu spargerea și dismem- 
brarea pășunilor comunale.

„Din punct de vedere economic, 
diceFr. Engels, perderea foldselor pămân
turilor comunale, covîrșesce cu vîrf și 
îndesat abolițiunea tuturor sarcinelor 
feudale*.

Er Sering, prof, de economia politică 
și rurală la șcdla superioră de agronomie 
din Berlin, se esprimă la fel: „împărțirea 
pășunelor și pădurei comunale și răscum
părarea altor foldse îndevălmășie, a de- 
tras la o mulțime de muncitori un capital 
însemnat, ce nu se pdte aprecia în deajuns, 
care era basa economiei lor — posibili
tatea de a mai ține vite proprii. La cal
culele de desdaunare și răscumpărare ele 
au fost evaluate cu nisce sume infime, 
derisorii*.

Acum predomină între specialiști în 
genere părerea, că este de dorit, ca o 
parte din hotarul comunei să se detragă 
din proprietatea privată și să rămână pro
prietate comună — Almend. Aprope in
dispensabilă este acesta pentru arealul fo
losit ca pădure. O economie forestieră ra
țională și rentabilă este posibilă numai ,1a 
acele mai mari, cari să fie căutate după 
un plan uniform și sub o supraveghere 
unitară competentă. Și mai importantă 
este pentru micii proprietari țărani, uvri- 
ieri Și meșteșugari din comună, esistința 
pășunelor comunale. Aceste le oferă sin
gure posibilitatea să-și țină vite și să-și 
producă gunoiul necesar pentru agri
cultură. (Von der Goltz, Vorlesungen fiber 
Agrarwesen u. Agrarpolitik lena, 1899 
pag. 79).

Trecând la diferitele provincii cu di
ferite stări sociale și economice, în parte, 
efectele sunt identice. împărțirea pămân
turilor comunale în ducatul de Vestfalia 
în ceea-ce privesce pădurea comunală, a 
fost absolut păgubitdre; tot așa și împăr
țirea terenurilor comune în comitatul 
„Mark*, alta din Brunswigh.

Nu se pdte nega, că cu încetarea 
pământurilor comune, micul cultivator a 
perdut multe ajutore, — (Sering. „Die in- 
nere Colonisation II pag. 8 și 95“).

In Hessa deja pe la anul 1850 arăta 
Kaufmann, că de la împărțirea pământu
rilor comunale făcute sub revoluțiunea 
francesă prin vândarea lor în laburî mari 
la bogătașii din comună și străini, nu
mărul săracilor de prin sate s’a îndoit și 
întreit.

Tot așa și Bucher: „Multe loturi și 
moșidre mici trecură în curând din mâna 
nevolnicilor pe prețuri derisorii în mânile 
speculanților din sat ori străini, cari deja 
de mult pândeau după ele, încât cei săr
mani acum nu mai posedă aprope nimic*.

In tdte țările ese mai mult la ivdlă, 
că împărțirea și dismembrarea pământu
rilor comunale a fost o greșelă politico- 
socială, și pretutindinea efectele ei desas- 
trose s’au potențat și mai mult sub in- 
fluința și impulsiunile capitalismului — și 
al șcdlei manchesteriane — a lui „laisser 
faire, laisser passeru.

Din contră efectele binefăcătore ale 
pământurilor comunale s’au dovedit în 

deajuns pănă în ijiua de astădi. De aceea 
cu condițitinea, ca ele să nu eovîrșescă 
proprietatea particulară privată, și înt.r’o 
anumită proporție le admite și Buchen- 
berger. „Cu aceste restricțiuni comunele, 
cari și-au mai păstrat încă unele firîmă- 
turi de proprietate comunală, vor face 
bine ca să și-o mențină neștirbită și pe vii
tor, ăr comunele cari și-au perdut-o în 
decursul vecului, vor avea tot interesul să 
caute a-și înființa din nou — la ocasiune 
binevenită. Ocasiuni de aceste se oferă 
adesea la niscaiva vendări forțate*. (Bu- 
chenberger. „Grundziige der deutschen 
Agrarpolitik* Berlin 1899 pag. 16.)

Acestea sunt esperiențele streinilor.
Der dre ale ndstre proprii? Au ddră 

scăpătarea și ruina materială a moților 
nu dateză de la vestitele segregări ale 
munților și codrilor lui Horia și Iancu de 
pe vremea lui Tisza Kalman, sdrobitorul 
de naționalități? Der cu munții revendi
cați câte sate românesc! nu s’au ruinat 
cu procese trăgănate cu decimile de ani, și 
cari s’au terminat aprope tdte cu perderea 
pășunilor din gura vitelor satului, și munții 
cei mai buni luați de erar și de cătră 
grofi și baroni cuhapca?!

Ba și compatrioții sași au zorit cu 
comasarea și segregarea în diferite sate, 
ca în urma ei să pdtă introduce o propor
ționare a tinerei vitelor „Viehhaltungsre- 
gelung, Viehhaltungsorganisation* cu deo
sebire ca Românii se nu mai pdtă ține 
vitele în pășunele comunale, și prin acesta 
să-i reducă la sapă de lemn, și și-au făcut 
și lor rău și Românilor. Cașuri am pute 
cita mai multe. Un cas recent este cel 
de la Bradu. (Gieresau) corn. Sibiiului, unde 
Românii au ajuns în număr pe Sași, cari 
în 118 ani (1765—1883) au „sporit* de la 
444 suflete la 433, și 447 Români în 30 ani 
au avut un spor de 106 suflete, er după 
proprietate comuna politică posede {3303 
jugăre pădure și pășune comunală, sașii 
au 1859 jug. românii numai 323 jugăre, 
proprietate privată și acum vor să-i scdtă 
cu vitele din pășunea comunală. Cea din 
urmă greșelă și cel mai mare rău și per- 
dere n’a fost nici pentru comunele și de- 
regătorele săsesci, că locuitorii lor români 
codași și toporași au putut să țină câte o 
văcuță două, ori o păreche de junei în 
pășunea comunală, căci prin aceea nutrin- 
du-se și ei mai bine, șașii au căpătat 
brațe de muncă vigurose și au avut pănă 
aci și n’au motiv nici adi de a se plânge 
de socialism și anarchism din partea Ro
mânilor din satele lor și din cele vecine.

'Va urma)

Pressa germană și evenimentele 
din Balcani.

Diarele germane guvernamentale ur
meză campania lor contra pressei.francese 
și englese, pe care caută se le facă res
ponsabile de cele ce se petrec în Mace
donia.

Ast-fel diarul „Post11 din Berlin cârcă 
să demonstreze, că pressa englesă lucrdză 
împreună cu cea francesă, ca să creeze o 
atmosferă îngrijotă cu privire la situa- 
țiunea din Macedonia, în scop de a face 
să isbucnescă un răsboiu, care ar lăsa 
Marei-Britanii tdtă libertatea de acțiune în 
Extremul-Orient. Pressa francesă, după 
„Die Post*, întrebuințeză tdte mijldcele 
spre a provoca cu ori-ce preț o disolvare 
a înțelegerei ce esistă între Rusia, Austria 
și Germania în cestiunea Macedoniei.

„Kolnische Zeitung* nu face ecou 
la acest roman diplomatic, dăr trimite un 
avertisment sever Bulgariei... și Elveției, 
pe care nimeni nu se aștepta s’o vaijă 
amestecată în aedstă afacere. Etă nota 
diarului renan:

„Nu mai încape nici o îndoielă, că di
namita care a servit, de a face se sară în 
aer podurile de cale ferată de lângă Mus- 
tafa-Pașa pe linia dintre Sofia și Constan- 
tinopol, a ajuns în mâna bandelor revolu
ționare, numai grație Bulgariei.

„După tdte probabilitățile, distribuția 
dinamitei la bandele bulgare se datoresce 
fostei administrațiuni a generalului Papri- 
coff. Se pdte fdrte bine ca dinamita asta 
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să se fi împărțit în momentul chiar când 
s’au comis așa disele „furturi de arme“ 
din arsenalele bulgărescl. Marile puteri 
vor veghia, probabil, ca aceste lucruri se 
nu se mai repete în Bulgaria. In ce pri- 
vesce proveniența dinamitei, suntem con
vinși, că guvernul elvețian va căuta pe 
■cât posibil a opri traficul, care constitue 
■o contravențiune la dreptul internațional".

Esplicațiunea acestui apel adresat 
guvernului federal e pote acesta: Sunt în 
Elveția un număr de tineri bulgari, cari 
vin aci se urmeze studiile lor superidre. 
Acești tineri Bulgari seu Macedoneni sunt 
fără îndoieiă animați de sentimente pa
triotice și caută să ajute, cum li-se pare 
lor, că e bine, pe frații lor de rassă, tri- 
mițându-le subsidii și muniliuni. Acesta e 
singura conjectură ce se pdte face cu 
privire la limbaginl ce ține bănuitorea 
^Frankfurter Zeitung".

SOIRILE D1LE1.
— 31 Martie v.

Arderea unui steag unguresc. Din 
incidentul „sărbătorii naționale" de la 11 
Aprilie, s’a arborat pe clădirea stațiunei 
căilor ferate din Zapresici (Croația) un 
stindard național maghiar. Țăranii croați 
se uitau cu ochi răi la steag. O cetă din 
ei s’au dus la gară, au luat steagul de pe 
edificiu, l’au stropit cu petrol și i-au dat foc. 
Tot-odată au rupt tablele cu inscripții, au 
spart ferestrile și au devastat o parte a 
interiorului clădirei. Venind gendarmeria 
la fața locului, o ciocnire sângerdsă avu 
loc între țerani și gendarmi. — Semnele 
timpului!

Confiscarea unui călindar. In 8 
Aprilie n. s’a presentat la „Tipografia" din 
Sibiiu judele de instrucție Godri, însoțit 
de subprocurorul Preineszberger și de asis
tență polițienâscă, și după presentarea unei 
■decision!, judele Godri a cerut estradarea 
„Gălindarului Poporului* de pe anul 1903, 
pe motivul, că conține agitație în contra 
statului. Esemplarele nevendute au fost 
confiscate.

Procesul „Cărții de aur“ se va per- 
tracta la Curie, în urma recursului de nu
litate dat de d-1 apărător Coriolan Bredi- 
ceanu, în 30 Aprilie, st. n.

Noul president al Bucovinei, prin
țul Conrad Hohenlohe este fiu al deceda
tului mareșal suprem al curții din Vieba, 
prințul Constantin Hohenlohe. E născut 
Ia Viena în 1863. In 1888 a întrat ca prac
ticant în concept la guvernul din Salz
burg. In vara anului 1889 a devenit con- 
■cepist la locotenența din Praga, de unde 
peste un an a fost mutat la prefectura 
din Smichow. In 1892, după-ce devenise 
•vice-secretar al ministerului, fii trimes ca 
■canducetor al prefecturei din Teplitz și 
peste puțin timp fii numit prefect. In acestă 
funcție și-a câștigat simpatia populației. 
In periodul de greve a mijlocit iscusit 
între antreprenori și muncitori. Când în 
1899 distins fiind cu titlul de consilier de 
tocotenență a fost chemat la ministeriul de 
interne, t<5tă populația districtului Tepliț, 
Ar mai ales muncitorii i-au făcut mari 
ovațiuni. In ministeriul de interne a lucrat în 
•departamentul industriei și ca membru al 
consiliului pentru muncitori. Din 1900' 

. i s’a încredințat conducerea departamen
tului țărilor Stiria și Tirol. Prințul Ho
henlohe este din 1888 căsătorit cu con
tesa Schonborn-Buchleim. Cum s’a mai 
împărtășit mama noului president este 
descendenta unei familii nobile din Basa
rabia. Prințul cunosce Bucovina din mai 
multe călătorii, ce le făcuse prin acele re
giuni.

Consulul rusesc Scerbina din Mi- 
trovița, asupra căruia un soldat turc de 
■origine albanesă a pușcat cu ocasia ata
cului îndreptat contra Mitroviței, a murit 
Joi. — Din Constantinopol se anunță, că 
Porta a comunicat ambasadei rusesc!, că 
a judecat pe soldatul Ibrahim. Ambasada! 
rusescă a reînapoiat nota Portei cu obser-1 
-varea, că atentatorul său trebue judecat 

la mărte, decă e vinovat, seu trebue achi
tat, decă e nevinovat. In Mitrovița au fost 
arestați 8 mohamedanî, despre cari se 
pretinde, că au avut cunoscință prealabilă 
de atentat.

Esposiția internațională de cos
tume. Secțiunea română a exposițiunei 
internaționale de costume istorice și con
timporane, ce se ține acum în palatul im
perial din Petersburg, a obținut medalia 
de aur. A. S. R. Principesa Maria a Ro
mâniei a trimis la acestă esposiție mai 
multe costume naționale bogat brodate.

Inițiativă vrednică de laudă. Fel 
de fel de proroci mincinoși s’au ivit în 
timpul din urmă printre poporul nostru. 
Unii răspândesc idei resvrătităre ordinei 
sociale de pănă acuma, alții caută a clă
tina poporul în credința sa. Și unii și alții 
se adresăză în primul rând celor săraci și 
năpăstuiți, pentru că ei bine sciu, că ure
chile și inimeJe lor sunt mai primitore 
pentru idei uouă, pe cari acei proroci 
mincinoși sciu să le presente în formă 
ademenitdre, aducetăre de ușurare și mân
gâiere. S’a început pe ici pe colo și reac- 
țiunea sănătosă în potriva acestor bui- 
gueli străine. Socialismul și nazarenismul 
au început să fie combătute în mai tote 
diarele ndstre, er acum cetim în „Răva
șul" din Clușiu, că acolo în postul acesta 
s’au îndrodus predicile la fie-care vecernie 
de Duminecă. Preoții gr. cat. din Clușiu 
au făcut acestă inițiativă în vederea nu
mărului mare de servităre și servitori ro
mâni, cari în mijlocul străinismului sunt 
lăsați fără nici o instrucție religiăsă, es- 
puși la multe primejdii. Servitdrele și ser
vitorii, fiind Duminecile după amiadi li
bert, audind de predicele acestea se gră- 
biau să vină la biserică și numărul 'lor 
crescea din Duminecă în Duminecă, pănă 
ce abia mai puteau încăpe în biserică.— 
Cu drept cuvânt putem țlice deci, că ini
țiativa din Clușiu este vrednică de totă 
lauda.

Regele Angliei la Paris. Regele 
Angliei va sta la Paris de la 1—4 Maitî; 
el va fi găzduit la ambasada englesă. — 
In Lisabona s’a constatat, că anarchiștii 
erau hotărîți să atenteze la vieța regelui 
Angliei. Un cunoscut anarchist frances 
a fost descoperit sub livreaua de servitor 
al regelui Alfons. El a fost imediat arestat 
și măsuri energice de supraveghere s’au 
luat, mai ales la representația de gală de 
la teatru.

Patriarchul și naționalitățile. Pa- 
triarchul ecumenic a făcut representațiuni 
contra nouei legi turcesc! asupra regis
trelor stărei civile, pentru-că e în contra- 
dicere, în mai multe punte, cu privilegiile 
patriarchatului. Acesta reclamă cu deo
sebire restabilirea formei private a legii, 
adecă ca toți acei cari profeseză religia 
creștină să ’fie desemnați ca „creștini", 
fără distincțiune de naționalitate, de vreme 
ce, în redacțiunea ei nouă, legea declară 
că de aci înainte matriculele de identitate 
vor trebui să specifice, decă interesatul e 
grec, armean, român etc. O enciclică adre
sată episcopilor ortodocși îi învită de a 
nu devia de la prescripțiunile patriar
hatului.

Sciri locale.
Ședința festivă a societăților de lec

tură de la gimnasiul român și șcăla co
mercială superiără română gr. or. din lo
calitate, a avut loc Duminecă în 12 Aprilie 
st. n. conform programului ce l’am publicat 
în numărul de Sâmbătă al „G. Tr." Cu 
acestă ocasiune în aula gimnasiulni s’a 
adunat un public distins, nu tocmai așa 
de număros însă, după cum am fi dorit. 
Ședința a fost deschisă de cătră d-1 pro
fesor loan Pricii, preș, societății de lec
tură de la scăla comercială, care în dis
cursul său a vorbit despre utilitatea socie
tăților de lectură, relevând unele momente 
importante din sfera activității acestor so
cietăți. Orchestra societăților, compusă din 
13 membri, a esecutat sub conducerea mă- 
estrului lor d-1 los. Hahn bucățile anun

țate în program, secerând aplause, mai 
ales prin accentele cântecelor naționale. 
Duetul de vidre esecutat de G. Presme- 
reanu din cl. VIII și Oct. Neagoș cl. III 
comerc. a dat dovadă de un serios studiu. 
Corul elevilor, sub conducerea măestrului 
d-1 profesor G. Dima, a esecutat cu pre- 
cisiune admirabilă bucățile „Sera" de Abt, 
„Ferarul" de Zollner și „Vivandiera" de 
Flechtenmacher-Dima. Aplausele nu mai 
conteniau. Intr’o conferență scurtă, der care 
a epuisat tăte momentele mai însemnate 
ale chestiunei, Gh. Talescu din cl. III co
mercială ne-a întreținut asupra temei „Li
bertatea individuală în vieța economică- 
socială a poporelor", având ca motto cu
noscutul dicton manchesterian: „Laisser 
faire, laisser passer*.

Am avut și două declamațiuni, una se- 
ridsă (Lenora de Biirger în traducerea lui 
Iosif, declamată de Voicu Nițescu cl. VIII) 
și una comică (Jidanul în raiu, de Spe
ranță, declamată de \T\nc. Dîmboiu cl. III 
comerc.) Amândouă au fost ascultate cu 
multă atențiune și aplaudate.

In fine — last, not least — Horia P. 
Petrescu prin conferență sa „Eminescu în 
poesiile sale postume" a dat o frumosă do
vadă de studiu serios și chiar de indepen
dență în apreciare, analisând, — pe cât s’a 
putut în cadrul unei scurte conference — 
poesia lui Eminescu din punct de vedere 
al naționalismului, al prieteniei, al influenței 
lui Horaț asupra lui Eminescu și al elemen
tului religios.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat de la „Arieșana* 
institut de credit și econ. în Turda 20 cor. 
și de la d-1 loan N. Hidu, comerciant în 
Brașov, întru amintirea de veci a soției 
sale reposate Teodora Bidu 20 cor. Pri- 
mescă marinimoșii donatori cele mai căl- 
durose mulțămite. — Direct, scol, medii gr 
or. române.

Agitatorii socialiști din Brașov. 
,cu t<5tă încuragiarea ce li-o dă foia ma
ghiară guvernamentală din localitate, au 
fost pedepsiți de cătră căpitanul poliției. 
Motivul pedepsirei este, că au tulburat 
pacea și bunele relații, ce esistau în acest 
oraș între patroni și lucrători, îndemnân- 
du-i pe acești din urmă la greve. Mai de
parte întrunirile anunțate de-ei pe dilele 
de 29 și 30 Martie, deși au fost interdise, 
le-au ținut, ațîțând mulțimea compusă din 
vr’o 400 persăne Ia împotrivire și strigând 
polițiștilor, cari voiau să esecute disolva- 
rea: „Afară cu călăii și cu mișeii!“ Pentru 
tote acestea Victor Knaller, Iosif Seemann, 
Carol Bartha, Al. Bugyi și Sigmund Ko
vacs au fost condamnați la câte 15 dile 
arest și 200 cor. amendă, eventual în cas 
când nu s’ar pute încassa, încă 15 țlile 
arest. — In motivarea decisiunei se 
spune, că toți acești individ! sunt agita
tori notoriei, despre cari nu se pote dice 
că luptă pentru doctrinele socialiste, ci 
din interes și vanitate trag pe sfdră pe 
lucrătorii de bună credință.

Inconvenientul calendarului gre
gorian. Sub titlul: „Când ar trebui să 
serbăm ăst-timp Dumineca Paștilor?" or
ganul cercurilor catolice „Tiszântul" din 
Oradea-mare scrie următărele :

Hotărîrile primului sinod de la Nicea 
relative la serbările Paștilor cuprind ur- 
mătorele: a) întâia di de Paști cade tot- 
deuna pe di de Duminecă, b) Paștile cad 
în prima Duminecă după luna plină de 
după equinocțiul de primăvară, c) A se 
țină Pastile de odată cu ale Evreilor nu 
este permis. Acest ultim punct se observă 
așa, că decă luna plină cade pe Duminecă, 
Paștile se serbeză peste o săptămână.

Ce se întâmplă la 1903? Luna plină se 
ivesce la 12 Aprilie ora 1-18 min. după 
miedul nopții, er Paștile sunt puse pe 
aceeași di. Paștile evreesci cad în totdeună 
pe diua cu lună plină, căci prima di a 
Nisamului, ca a tuturor lunilor, cade pe 
lună nouă, er 15 cade pe lună plină. Așa 
că în anul acesta avem Paștile de odată 
cu Evreii.

Din ce causă? După calendarul bi
sericesc epacta e o cifră romană, care pdte 
să se întindă de la I —XXX (cea din urmă 
se însemneză cu stea), și acest semn se 
schimbă în fie-care an, der e stabil pen
tru decursul unui an. Diua lângă care e 

pusă acestă cifră, este, în care ții e lună 
nouă.

Der fiind-că la calendarul bisericesc 
nu se păte ține socotălă de deosebirile 
de minute ale calendarului astronomic, s’a 
luat un termin mediu, după care distanța 
de la o lună nouă la alta este de 29'/2 
dile (exact 29 dile 12 ore 44 m. 29 s.) 
Acesta este causa pentru care e deosebire 
între timpul real și socotâla timpului. 
Așa este și în anul acesta. Căci dăcă ne-am 
ține strict de regulă, ar trebui se fie Du
mineca Paștilor la 19 Aprilie;, după-cum 
biserica orientală de fapt atunci o și ține.

Deosebirile în durata schimbării de 
lună provin de acolo, că nici pământul, 
nici luna nu se învîrtesc în formă de cerc 
exact, ci cu cotitură și cu altă viteză în apro
pierea decât în depărtarea de la sore și de 
la pământ.

Paștile din anul acesta ale bisericei 
latine, deci, nu congrueză cu situația fap
tică astronomică, pentru-că le ținem nu 
după luna plină, ci în diua de lună plină, 
ceea-ce este contrar decisiunilor Sinodului 
din Nicea.

abonam^
LA

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Aprilie st. v. 1903

se deschide nou abonament, la care învităm 
pe toți amicii și sprijinitorii foiei ndstre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 

corone, pe șese luni 12 corone, pe trei luni 
6 corone, pe o lună 2 corone.

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 40 franci, pe șese luni 20 franci, pe trei 
luni 10 franci, pe o lună fr. 3.50.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

1 ♦.II.11 • U ♦1l«ll Vl>«H *■'■•' I > *11* ■l'«l< »-ll * ir*C> -»1lULTIME SCIRI.
Constantinopol, 13 Aprilie. Din 

sorginte turcâscă se anunță, că o 
bandă de 100 omeni a trecut gra
nița bulgară luându-și direcția spre 
sandjacul Seress.

— Sultanul a primit, după Se- 
lamlic, pe br. Wangheim, consilier 
de ambasadă german, pe ministrul 
plenipotențiar român Lahovari, pe 
agentul diplomatic bulgar Geșov și 
pe secretarul de ambasadă grecbscă 
Pottin.

— Albanesii dușmani reforme
lor amenință, că vor trece la creș
tinism, decă Turcia va esecuta re
formele. '• v

Diverse.
O casă de aur. Guvernul din Co

lorado (Statele unite) a manifestat, pare-se, 
intențiunea de a face sâ se construescă 
pe cheltuelile lui o casă de aur la expo- 
siția universală ce se va ține în 1904, Ta 
Saint Louis. Se mai dice, că departamen
tul tesaurului din Washington s’a deola- 
rat dispus a înlesni acest proiect, împru
mutând administrațiunei din Colorado bare 
de aur de o val6re totală de cinci deci 
de milidne de franci, cu o greutate de 
18-000 de chilograme. Casa se va clădi 
după modelul unuia din cele mai mart 
monumente publice ale Statelor Unite. E i 
se va compune din bucăți de aur de 
diferite dimensiuni, de la acea a unui do
mino până la acea &■ unei cărămizi.

W* Domnii abonenți ai foiei 
nostre, cari nu și-au reînoit încă 
abonamentul sunt rugați a-1 re 
înoi neamânat ca se nu li-se în
trerupă regulata espedare a (Ha
rului.

Administrațiunea 
„Gazetei Transilvaniei".

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop-
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Dela vice-comitele comitatului Brașov.

Nr. 2927—1903.

Concurs.
Pentru postul de espeditor 

devenit vacant la magistratul orașu
lui Brassb, precum și pentru postu
rile jos insinuate, cari prin ocuparea 
postului sus numit, vor putea deveni 
vacante, deschid concurs.

Emolumentele statorite pe basa 
statutului acum valabil, sunt urmă- 
torele:

a) Espeditor: 1600 corbne sa- 
lariu fundamental, 3'0 cor. relut de 
cuartir și 5 quinquenale.

î>) Oficial al oficiului de dare: 
1400 cor. salarii! fundamental, 300 
cor. relut de cuartir și 5 quinquen.

c) Primul oficial de conta
bilitate: 1500 cor. salariu funda
mental, 300 cor. relut de cuartir și 
5 quinquenale.

d) Al doih a oficial de con
tabilitate: 14)0 cor. salariu fun
damental, 300 cor. relut de cuartir 
și 5 quinquenale.

e) Al treilea oficial de con
tabilitate: 1200 cor. salariu fun 
damental, 300 cor. relut de cuartir 
și 5 quinquenale.

f) Cancelist: 1000 cor. salar 
fundamental. 200 cor. relut de cuar
tir și 5 quinquenale.-

Toți aceea, cari doresc, a con
cura la posturile sus numite au a-șl 
documenta cu testimonii: etatea, pur
tarea morală, qualificațiunea, func
țiunile ocupate de până acum, capa
citatea lor phisică și spirituală și cu 
noseința limbei maghiare, germane 
și române; competenții pentru pos 
turile de oficial și cancelist, la ofi 
ciul de dare, pe lângă cerințele sus 
nuni’te mai au a și documenta și 
praxa în branșa matematică.

Ofic enții de present aplicați în 
serviciul orașului n’au lipsă a și do
cumenta acesta cerințe. — Tot-odată 
aduc. la. cunoscință publică, că atât 
oficialii de c. ntabilitate și a ofici' - 
lui de dare, cât și cancel știi sunt 
datori a depune o cauțiune în mări
mea salariului anual.

Petițiile sunt a se așterne sub
scrisului, până în 1 Maiu a. c. la 11 
6re a. m. cu atât mai vertos, pentru 
că petițiile intrate după espirarea 
acestui termin, nu se vor lua în con
siderare.

Brass6, în 7 Aprilie 1903.
Dr. Jekel m. p. 

1 — 2.(927). vice-oomite.

Anunț de licitație.
în 27 și 28 Aprilie st. n. se va 

vinde cu licitație în localul casei 
de Zălooe dela orele 8—11 a. m. și 
2—4 ore p. m. obie^tale amanetato 
in luna lui Februarie și Martie 1902 
pănă inclusive cu Nr. 5067—1902, 
a căror termin au espirat și nu s’au 
rescumpfirat.

Obiectele care se vor vinde sunt 
giuvaericale, ciasornice d’aur și 
argint și alte scule de aramă- 
cioae, cositor, flanele, haine bar, 
bătesei, femeescl, CÎSine, ghete ș. a. 
Vânzarea se face cu bani gata.

Răscumpărarea său înoirea ama
netelor se pote face numai cu o efi 
înainte de licitație.

In diua vencjăril cu licitație nu 
se permite nici într’un chip.

Brass 6, 2 Aprilie 1903.
Oficiul casei de amanete din Brașov. 

(3-3)-

Abonamente la 
„Gazeta. Transilvaniei" 

se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

Brassovârmegye allspănjătâl.

Sz. 2927—1903.

Pâlyâzati hirdetmeny.
Brasso vârosi tanâcsnâl urese- 

desbe jott kiadoi, valamint ez âl- 
lâs betbltăse folytân netalân meg- 
uresedhetd alăbbi âllâsokra pă- 
lyăzatott nyitok.

A jelenleg ărvenyben âilo sza- 
bâlyrendelettel megâllapitott illetme- 
nyek kbvetkezdk:

a} Kiaddi: 1600 kor. alapfîze 
țes. 300 kor. lakpenz es 5 btbd âves 
korpotlek.

&) Adohivatali adotiszt: 1400 kor. 
tdrzsfizetes, 300 kor. lakpănz âs 5 
6t0d ăves korpbtlek.

c) Els6 szâmvevosegi irodatiszt: 1500 
kor. torzsfizetes, 300 kor. lakpănz es 
5 otbd eves korpâtlăk.

d) Mâsodik szâmvevosegi irodatiszt: 
1400 kor. tOrzsfizetâs, 300 kor. lak
penz ăs 5 otod eves korpotlâk.

e) Harmadilc szâmvevosegi irodatiszt : 
1200 kor. torzsfizetes, 300 kor. lak
penz es 5 otod eves pâtlâk.

f) Irnoliolmăl: 1000 kor. torzsfî- 
zetes, 200 kor. lakpănz 6s 5 OtOd 
eves pătlăk.

Mindazok, a kik ezen âllâsok 
bârmelyikăre pâlyâznak, kbtelesek 
igazolni megfeleld bizonyitvânynyal 
eletkorukat, fedhetetlen jellemuket, 
iskolai kâpzettsâguket, eddigi alkal- 
maztatâsui-at, phizicai es szellemi kă- 
pessăguket, a magyar , nemet- ăs ro
mân nyelvnek iemeretât, ugy az iro- 
datiszti, valamint az adohivatali ir 
noki âllâsra pâlyazbk, măg kbtelesek 
igazolni szâmtani miveletekben valo 
jârtassâgukat. A vârosnâl jelenleg 
alkalmazâsba âllb hivatalnokok en- 
nek igazolâsa al61 felmentetnek. To- 
vâbbâ kozhirre teszem, hogy a szâm- 
vevfisegi 6s adohivatali irodatisztnek, 
valamint az adohivatali irnokoknak 
egy evi fizetâsevel felerâ biztosităkpt 
kell letenni.

Pâlyâzati kărvănyek 1903 mâjus 
h6 1-en d. e 11 orâig, nâlam, annâl is 
inkâbb benyujtandok, mert a hatâr 
idon tul beerkezâ kârvenyek figye- 
lembe nem vetetnek.

Brass 6, 1903. âvi âprilis h6 7.
Dr. Jekel Frigyes

1—2.(927) alispân.

este un Teint delicat a^b și fin, 
și o față fără pistrui și pete. Spre a 
obțină acăsta să se spele în fie-care 
4i cu s a i* r i.

„Liliemihtaile a Ini Bergmann" 
(Marca: 2 mineri.) 

dela Bergmann & Co. in Dresden și 
Teutsohen a/E.

Se capetă bucata cu SO bani, 
la Teutsch «V Tartler și la farmacia 

lui Roth in Brasov.
(930) _________________ ’_______ 1—50
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din 9 Aprilie 1903.
Uarsul losurilor private

ontap. ude

Basilica.................................. 19 10 20 10
Credit ................................. 4 34.— 438 —
Clary 40 H. m......................... 170.— 179 -
Navig. pe Dunăre................... — —
Insbruck ........................ 84.25 88 25
Krakau ....... 75.50 77.50
Laibach................................. 70 — 75.—
Buda...................................... 180.- 185.—
Pa'fly...................................... 176 — 180.-
Crucea roșie austriacă . . 55.— 56-

„ „ ................... 27 — 27-
>•> n ltal......................

Rudolf.................................

1 
1 

IS

1 ‘1

Salm...................................... 236.— 243.—
Salzburg........................ 75.— 79.-
St. Genois ........................ 260 — 310.-
Stanislau ........................ — —
Tnentiue 4'/2°/n 100 m. c. . 442- 446 —

„ 4% 50................... 46.— 49 50
Waldsbein............................. 69.— 74

„ de 10 franci . . . H3- 36 20
Banca h. ung. 4% .... —.—

H O A IT I A
Primăria comunei Constanta.

__________________ 1

PUBLICAȚI UNE.
Caetul de sarcini pentru darea în concesiune a alimentării orașului 

Constanța cu apă fiind aprobat de Consiliul Technic Superior prin Jur
nalul Nr. 37 — 903, și de D-l Ministru de Interne prin ordinele Nr. 
2534 și 3556 — 903, se publică spre cunoscința generală că: pentru 
darea acestei concesiuni pe o durată de 45 ani, se va ține, conform 
decisiunei Consiliului Comunal din ședința de la 26 Februarie a. c. li
cit ațiune în localul acestei Primării, strada Carol I, Nr. 48, în diua 
de Luni in 28 Aprilie (II Maiu) a. c. orele 3 p. m. precis.

Licitațiunea se va ține cu oferte sigilate și în conformitate cu dis- 
posițiunile art. 68 — 79 din legea asupra Comptabilităței Generale a Sta
tului. — Supra oferte nu se primesc.

Concurenții, spre a fi admiși la licitațiune, vor depune la Cassa de 
Depuneri și Consemnațiuni, sau la ori-ce altă Administrațiune financiară, 
o garanție în numărar sau în efecte publice garantate de Stat în sumă 
de (40,000) patl’U-d.ecî mii lei, presentând recepisa de depunere 
odată cu oferta.

Concurenții mai sunt datori să presinte Primăriei certificate legali- 
sate în regulă, emanând de la autoritățile competinte din țara de ori
gine, iar Societățile Statutele de organisarea lor, prin care să probeze 
că dispun de mijloce suficiente și de capacitatea de a întreprinde lucră
rile ce fac obiectul acestui caet de sarcini.

Concurenții fără referințe seriose nu se admit.
Ofertele în plic sigilat vor fi depuse sau vor parveni la Primăria 

Constanta cel mal târdiu la data si ora fixată mal sus si vor fi adresate:
» l > 5

Domnului Primar al orașului Constanța
Ia (Sorcstanța

(Komâniiia)
ele vor purta mențiunea:

„Ofertă pentru concesiunea alimentarei cu apă potabilă a orașului 
Constanța."

Ofertele primite la Primărie după ora și diua licitației, și cele care 
nu vor fi însoțite de recepisa constatatore de depunerea garanției, vor 
fi considerate ca nule și neavenite.

Caetul de sarcini se pote vede în cancelariile Primăriei orașului 
Constanta în tote dilele de lucru de la orele 8—12 a. m. si de la5 > >
orele 2 — 6 p. m.

p. Primar, E. SĂFtfTEJ. Secretar, ST. SEAM.
Nr. 10344. —1903 Februarie 2 7 2—5.(907).

și

OCASIUNE RARĂ!!
Din causa desființării negoțului meu de vinuri,

vend, cu prețuri forte scăzute
liber de accis, în cantități ori cât de mici și ^transportat a casă: 

Vinuri veritabile ardelenesci, dela pola munților
din 1896, Riesling de Rin, din 1889, Vin de Rozsamal (Aiba- 
Iulia) din 1896, remas după Episcopul Lonhardt, V1H (3.6 Czelna 
din 1898, Carbenet roșu, dm 1896, Leânyka din 1 00, Elomali 
din 1900, ȘoHl din 1900, și Tramîn din 1900. — Litru dela 

b. pănă la I cor., 50 b.
La rumperărl mai marî servesc cu oferte forte ieftine și la 

comandele din provincie rentorc 14 bani accisul de l'tru.
Butelia de 1 litru o socotesc în 16 bani, er Butoiele se socotesc în prețurile 

obicinuite la desfacerile totale.
Vend. mai departe: 

Rachiu de prune (Silvorium) de 5 ani 1 litru cu butelia cor.
„ n

n r>

Venirea se face în fie-care di dela 10 -12 6re a, m.

din
80

oo o
Q59

Rachiu de drojuii fiert de mine . . 1 „
Cognac veritabil franțuzesc . . . 1 „

n 
n

1.80
2 20
4.80

sn pivnița mea «Sic» casa Sclaobel, Strada Vămii nr. sa.
La cninperărl mai mari, ine roi; a Ina înțelegere cil mine în locu- LJ 

JL ințx din edificiul poștei emjui II.
Vc Cu totă. stima
0 4-12 EEEDEEiYE eoe. 0

„Gazeta Transilvaniei “ cu numeral ă 10 fii. se vinde
Ia librăria Mc. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


